Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 29. 10. 2013
Přítomni:

Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., Vladimír Plecháč, ing. Jiří Lukeš, st.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zateplení stropu v ZŠ
Odpověď p. Matěchy – odkup pozemků
Poděkování občana
Aukce – elektřina, zemní plyn
Program jednání ZO dne 14. 11. 2013

Projednání jednotlivých bodů:
Ad 1. Zateplení stropu v ZŠ
Starosta informoval o stavu zakázky na zateplení stropu v ZŠ. Na základě poptávkového
řízení byla podepsána smlouva s vybraným dodavatelem (MACHSTAV). Na základě
doporučení auditora smlouvu s dodavatelem uzavřela obec jako majitel objektu školy.
Realizace prací proběhne od 31.10. do 1.11.2013.
Rada obce bere na vědomí informaci o akci.
Ad 2. Odpověď p. Matěchy - odkup pozemků
Rada obce projednala dopis ze dne 26.9.2013 k nabídce odkupu pozemku p.p.č. 118/1
(projednáno na jednání Rady obce dne 14.5.2013). Starosta pozve majitele pozemku na
jednání Rady obce dne 10.12.2013.
Rada obce bere na vědomí předložené informace a pověřuje starostu dalším jednání a
pozváním majitele pozemku na jednání Rady obce dne 10. 12. 2013.
Ad 3. Poděkování občana
Rada obce projednala dopis občana (p. Valášek) s poděkováním OÚ a jeho zaměstnancům za
provedené práce (posekání trávy).
Rada obce bere na vědomí.
Ad 4. Aukce – elektřina, zemní plyn
Na základě oslovení obce s nabídkou aukce na dodavatele elektřiny a zemního plynu
(ENTERPLEX, spol. s r.o.) projednané dne 3. 9.2013 bude zástupce společnosti pozván na
jednání Rady obce dne 26. 11. 2013.
Rada obce pověřuje místostarostu obce dalším jednání a pozváním zástupce společnosti
ENTERPLEX s.r.o. na jednání Rady obce dne 26. 11. 2013.
Ad 5. Program jednání ZO dne 14. 11. 2013
Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 14. listopadu 2013.
Navržené body k projednání:
- Rozpočtové opatření

-

Inventury 2013
Zásady pro sestavení rozpočtu 2014
Odměny zastupitelům na rok 2014
Prodej pozemků - Podmošna

Rada obce po projednání souhlasí s programem jednání Zastupitelstva obce dne 14. 11.
2013 dle předloženého návrhu.

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 29. 10. 2013

Dalibor Lampa
starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

